
8

 در زبان فارسی چند واج وجود دارد؟ انواع واج را نام ببرید. -10

 انواع هجاهای زبان فارسی را به طور کامل شرح دهید.)مهم( -11

 جداسازی هجاهای یک کلمه به چه نکاتی باید توجّه کرد؟قبل از  -12

 ند؟ادو مصراع یا بیت چه موقع هم وزن -13

 در بیت زیر هجاها را جداسازی نمایید. )با نوشتن عالمت هجا( -14

"سعدی"اگر پای در دامن آری چو کوه               سرت ز آسمان بگذرد در شکوه 

 چگونه است؟ هجای پایانی اوزان شعر فارسی -15

 در شعر نو چگونه است؟ هاطول مصراع -16

 (1سجع و انواع آن )فنون -سوال های متن درس ششم

 آرایۀ سجع را تعریف کنید.-1

 سجع را در کالم چگونه می توان تشخیص داد؟ -2

 منظور از ارکان سجع و سجع چیست؟ -3

 سجع را در جمله های زیر بیابید. -4

 کمال نماید و فرزند خود به جمال. الف(همه کس را عقل خود به

 ب(مُلک بی دین باطل است و دین بی ملک ضایع.

 ؟رودسجع در چه متونی به کار می -5

 فایدۀ سجع چیست؟ -6

 مسجّع چیست؟ -7

  انواع سجع را با ذکر مثال توضیح دهید. -8

ارزش موسیقایی کدام سجع از همه بیشتر است؟ -9

 ثالی توضیح دهید.کاربرد سجع در شعر را با م -10
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  (1درس ششم)فنون -پاسخ نامۀ سوال های متن 

 و وزن یا هر دوی آنها. پایانی  هاییکسانی دو واژه در واج یا واج -1

 .هایا بیت هاسجع ها در پایان دو جمله بیایند مثل قافیه در پایان مصراع -2

 .باشدمی سجعاست و آهنگ برخاسته از آنها  ارکان سجعکلمات دارای سجع،  -3

 ضایع –جمال  /  باطل  –کمال -4

 نثر و شعر -5

 ایجاد موسیقی در نثر/  افزایش موسیقی در شعر -6

 مسجّع: نثر و شعری که سجع در آن به کار رود.-7

/ واج پایانی:  U –/ سال  U -د: مالی پایانی ماننهاالف(سجع متوازی: یکسانی در وزن و واج -8

 ال

 /-/ زا  -/ یا -ب   U-رَند /-ولی واج پایانی یکسان است مانند: آنیستند  وزنب(سجع مطرّف: هم

                                                                             -U  رَند

 )هر دو هجای کشیده(U –مال   U –هستند مانند: عُمر  وزنپ(سجع متوازن: فقط هم

 متوازی -9

دیدم که  //خویشتنمن خود به چشم          سخنگویند هر نوعی  //بدن در رفتن جان از  -10

 رودجانم می

یی را هاو در پایان سه قسمت واژه استدر این شعر، سعدی بیت را به چهار قسمت، تقسیم کرده

بدَن و سخَن: سجع متوازی / بدن و سخن و  آورده که با هم سجع متوازی یا مطرّف دارند.

 خویشتن: سجع مطرّف

 

 

 


